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Oproep van energiecoöperatie Spaarnezaam
Ouders, investeer mee in zonnestroom!
De nieuwe gebouwen voor het Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan 4 en van de Rudolf
Steinerschool aan de Duitslandlaan 3 bieden een kans die we graag onder uw aandacht willen
brengen: gezamenlijk groene stroom opwekken. Op de daken is plaats voor zeker 400
zonnepanelen. Die kunnen (CO2-vrije) elektriciteit produceren voor tussen de honderd en
tweehonderd huishoudens.
Beide schoolbesturen hebben ons, Coöperatie Spaarnezaam, de daken beschikbaar gesteld
om daar twee zonnestroominstallaties (één op de school en één op het college) te gaan
plaatsen. Het coöperatiemodel houdt in dat wij als coöperatie en u als eventuele inschrijver die
installaties gezamenlijk financieren en beheren, waarbij het bestuur van de coöperatie de
dagelijkse zaken regelt. Elke deelnemer investeert in één of meer zonnestroom(aan)delen. We
berekenen de prijs per zonnestroomdeel op € 275,- Eén zonnestroomdeel wekt gemiddeld 225
kWh/jaar op. Die investering levert - naast minder CO2-uitstoot – ook financieel een
gegarandeerd rendement op.
We registreren de jaarlijkse stroomproductie van elk deel; we leveren de schone stroom aan
een energiebedrijf. Voor die geleverde stroom ontvangen we gegarandeerd 14,6 cent per
kilowattuur (kWh) over een periode van 15 jaar (volgens de nieuwe regeling die per 1 april 2021
ingaat). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vult de vergoeding per kWh aan als
de marktprijs lager is. Dat betekent voor deelnemers dat in 9 jaar de investering is
terugverdiend, waarna de installatie nog 6 jaar met die aanvullende subsidie draait en dus
winst geeft. Ook daarna blijven de zonnepanelen stroom produceren; de installaties kunnen
dan naar verwachting nog tien jaar mee.
Aanpakken
In Haarlem draaien nu acht van dit soort zonnestroominstallaties, opgezet en beheerd door
energie-coöperaties. Spaarnezaam heeft het zonnestroomdak op het gemeentekantoor
Zijlpoort sinds 2016 in beheer. Wij werken zonder winstoogmerk, de bestuurders doen het
werk als vrijwilliger. De bestuursleden brengen hun loopbaanervaring in financieel, technisch
en bestuurlijk management in. Wat ons motiveert is dat we het klimaatprobleem willen
aanpakken, de handen uit de mouwen willen steken voor een schonere toekomst en groene
energie voor mensen beschikbaar willen maken.
De leden/deelnemers van de coöperatie bepalen het beleid. De scholen stellen de daken
beschikbaar en Coöperatie Spaarnezaam is uiteindelijk eigenaar van de installatie en juridisch
verantwoordelijk.
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De coöperatieve zonnestroominstallaties werken in Nederland onder de zogenaamde
postcoderoosregeling. Voor elk ‘dak’ kiest de coöperatie een centrale postcode, met de daar
omheen liggende postcodegebieden (als ‘blaadjes van een roos’). Woont u in dat gebied, dan
kun u meedoen. De regeling is vooral bedoeld voor mensen die zelf geen eigen dak hebben, of
wiens dak niet geschikt is om er zelf zonnepanelen op te leggen.
Twee ‘rozen’
Spaarnezaam wil twee installaties gaan plaatsen, en daarmee kunnen we twee
‘postcoderozen’ bestrijken.
Roos 1: 2012, 2011, 2013, 2014, 2032, 2033, 2034, 2101, 2102 en 2106.
Roos 2: 2034, 2012, 2033, 2035, 2037, 2036 en 2102.
Een flink gebied, maar het kan zijn dat u er buiten valt. Voor mensen die in het noordelijke deel
van Haarlem wonen is er ook de mogelijkheid deel te nemen in zonnestroomprojecten van de
coöperaties Haarlem Noorderlicht of Kweekzon.
Laat ons weten
Spaarnezaam zou heel graag willen weten of u geïnteresseerd bent om mee te doen in deze
gezamenlijke opwekking van CO2-vrije elektriciteit. Daarom roepen wij u op naar deze website
te gaan https://spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project (daar kunt
u zich opgeven als belangstellende, of direct als lid).
Of u kunt een e-mail sturen naar rudolfsteiner@spaarnezaam.nl . Dat verplicht tot niets, maar
dan kunnen we u verder informeren, eventuele vragen beantwoorden en verdere stappen
zetten. Als er behoefte aan is kunnen we ook via een zoom-sessie verdere toelichting geven en
vragen beantwoorden. En we hopen op betere tijden zodat we in het voorjaar, als corona
hopelijk geen obstakel meer is, een informatiebijeenkomst kunnen organiseren om dit mooie
project toe te lichten.
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